
MAAND MEI

Dagmenu en Weekmenu € 9.20

1 Gehaktbal, ijsbergsla en aardappelen naar keuze Nasischotel met rauwkostsalade
2 Slavink, groentenmix en aardappelen naar keuze Nasischotel met rauwkostsalade
3 Gehaktballetjes pangangsaus, spinazie en aardappelen naar keuze Nasischotel met rauwkostsalade
4 Cordon blue, sperziebonen en aardappelen naar keuze Nasischotel met rauwkostsalade
5 Schnitzel, broccoli met kaassaus en aardappelen naar keuze Nasischotel met rauwkostsalade
6 Paradiso Special
7 Paradiso Special
8 Kipfilet tropical, spruiten en aardappelen naar keuze Kipstroganoff, rauwkostsalade en rijst    
9 Runderlapje, rodekool en aardappelen naar keuze Kipstroganoff, rauwkostsalade en rijst    
10 Nasi schotel met rauwkostsalade Kipstroganoff, rauwkostsalade en rijst    
11 Rollade jachtsaus, groentenmix en aardappelen naar keuze Kipstroganoff, rauwkostsalade en rijst    
12 Kipfilet, spitskool kaassaus en aardappelen naar keuze Kipstroganoff, rauwkostsalade en rijst    
13 Paradiso Special
14 Paradiso Special
15 Bamischotel met rauwkostsalade Shoarma met pita brood en verse friet
16 Braadworst, bloemkool met saus en aardappelen naar keuze Shoarma met pita brood en verse friet
17 Lasagne met brood Shoarma met pita brood en verse friet
18 Gehaktballetjes pangangsaus, sla en aardappelen naar keuze Shoarma met pita brood en verse friet
19 Rundvlees rodewijnsaus, rodekool en aardappelen naar keuze Shoarma met pita brood en verse friet
20 Paradiso Special
21 Paradiso Special
22 Kipfilet zigeunersaus, witlofsalade en aardappelen naar keuze Gevulde wrap  aardappelen naar keuze
23 Hamburger ch/ui, spinazie en aardappelen naar keuze Gevulde wrap  aardappelen naar keuze
24 Nasischotel met rauwkostsalade Gevulde wrap  aardappelen naar keuze
25 Rollade stroganoffsaus, sperziebonen en aardappelen naar keuze Gevulde wrap  aardappelen naar keuze
26 Braadworst, bloemkool met saus en aardappelen naar keuze Gevulde wrap  aardappelen naar keuze
27 Paradiso Special
28 Paradiso Special
29 Schnitzel met groentenmix en aardappelen naar keuze Frisse zomersalade met verse friet

30 Bamischotel met rauwkostsalade Frisse zomersalade met verse friet

31 Rundvlees rodewijnsaus, rodekool en aardappelen naar keuze Frisse zomersalade met verse friet
                                                                      


